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Den blødende bro Kis Henriksen Hent PDF Forlaget skriver: Den blødende bro - tavshedens stemme er en
personlig fortælling såvel som en faglig beskrivelse med baggrund i erfaringer hentet fra den kunstbaserede
og traumepædagogiske undervisningspraksis ´Kunsten at forme et sprog´ i perioden 2000-2008. Målgruppen

var flygtninge - børn, unge og voksne - i Danmark samt fungerende lærere og pædagoger i Bosnien
Hercegovina, som havde traumeramte børn og unge i klasserne.

Bogens intension er at beskrive de kunstbaserede undervisningserfaringer og den anvendte metode med
henblik på at inspirerer, støtte og kvalificere den praksis, hvor man møder såvel primært som sekundært

traumatiserede børn og unge og voksne.

Erfaringerne er belyst gennem de mange billeder og billedprocesser stillet til rådighed af målgruppen som
illustrationer på det nonverbale sprog, der kan støtte hukommelsen og fortællingen og dermed være med til at

skabe orden i kaos.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, socialarbejdere, socialrådgivere, psykologer og kunstterapeuter,
som arbejder med mennekser for hvem det er af betydning at give tavshedens stemme. Men også til personer
inden for kunstens verden, som er interesserede i eller beskæftiger sig med kunsten som et særligt sprog
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